Czym jest nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie?
Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z
zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, a nie jak dotychczas z całego zawodu.
Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej kształcenia w
zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.
Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Zawody nauczane w ZSH-G w Gdyni oraz wyodrębnione kwalifikacje.
technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa kwalifikacji
Sporządzanie potraw i napojów
Organizacja żywienia i usług gastronomiczny

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

T.6.
T.15.

technik hotelarstwa
Nazwa kwalifikacji

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Planowanie i realizacja usług w recepcji
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.11.
T.12.

kucharz
Nazwa kwalifikacji

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Sporządzanie potraw i napojów

T.6.

Kto może przystąpić do egzaminu?
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla:
uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, w tym
również osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za
równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych
lub szkół ponadpodstawowych
osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Egzamin zawodowy będzie także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które
ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub
pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego.
Jakie dokumenty należy wypełnić, aby przystąpić do egzaminu?
Aby przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, należy złożyć pisemną
deklarację.
Kto powinien złożyć deklarację?
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego:
1) wypełnia pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego;
2) składa wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż 4 miesiące przed terminem
egzaminu zawodowego.

Jaka jest struktura egzaminu i jaki jest jego przebieg?
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
części pisemnej
części praktycznej.
Obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację, więc liczba dwuczęściowych egzaminów w
danym zawodzie zależy od liczby wyodrębnionych w nim kwalifikacji.
Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zakresie jednego zawodu, trzeba zdać egzamin
potwierdzający każdą kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie oraz uzyskać odpowiedni poziom
wykształcenia.
W jaki sposób jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego?
Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, który może być do sierpnia
roku 2017 przeprowadzony tradycyjnie, tj. z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy
egzaminacyjnych i wydrukowanych kart odpowiedzi, albo w wersji elektronicznej z wykorzystaniem
komputera. Od 1 września 2017 roku część pisemna egzaminu przeprowadzana będzie tylko w wersji
elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
(przy komputerze), w przystosowanych do tego celu salach i stanowiskach egzaminacyjnych. Zdający
będzie rozwiązywać zadania pojawiające się na ekranie komputera.
Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 60 minut. Z informatorów wynika, że zdający
odpowiada w tym czasie na 40 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru, zamieszczonych
w arkuszu egzaminacyjnym, wybierając jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych
propozycji. Odpowiedzi do zadań zaznacza w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (lub na
ekranie komputera).
Część pisemna

Test
Elektroniczny system
przeprowadzania
egzaminu

Arkusz
egzaminacyjny i kart
odpowiedzi

40 zadań zamkniętych zawierających cztery
odpowiedzi do wyboru, z których tylko
jedna odpowiedź jest prawidłowa

W jaki sposób jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego?
Część praktyczna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana w formie testu praktycznego na
stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego.
Zdający wykonuje na stanowisku egzaminacyjnym zadanie zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.
Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym
zawodzie, które są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla
kwalifikacji w zakresie której odbywa się egzamin.
Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zapisanego w arkuszu egzaminacyjnym
oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do
czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Dokładny czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji
określony jest w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Czas trwania
części praktycznej egzaminu zawodowego nie może być krótszy niż 120 minut i dłuży niż 240 minut.
W trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku
egzaminacyjnym, które jest tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.
Część praktyczną egzaminu zawodowego obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej
egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w
szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Po
zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną,
pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację.

Część praktyczna

Test praktyczny

Wykonywanie przez zdającego zadania egzaminacyjnego
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku
egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z
uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w
zawodzie określonych w podstawie programowej.

Co może oceniać egzaminator w części praktycznej egzaminu?
Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania
opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia
karty oceny zdających.
Egzaminator ocenia:
1) jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji pod względem spełnienia wymagań
określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym;
2) jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości
rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w
arkuszu egzaminacyjnym;
3) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod
względem:
a) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
Kiedy odbywa się egzamin?
Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego. Termin ustala
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, a następnie ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie
później niż 5 miesięcy przed ustaloną datą rozpoczęcia egzaminu w zakresie danej kwalifikacji.
Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której
uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył.
Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, lub u
pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, a absolwent – w szkole, którą ukończył,
lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu.

Terminy egzaminów zawodowych w ZSH-G w Gdyni
Zawód: Technik hotelarstwa; symbol 422402
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.11. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.12. odbywa się po ukończeniu klasy czwartej.

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.6. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.15. odbywa się po ukończeniu klasy czwartej.
Zawód: kucharz; symbol 512001
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.6. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Kiedy zdający zdał egzamin?
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie
minimum 20 zadań testu pisemnego)
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna,
na podstawie:
1) odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania
egzaminu zawodowego – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest
przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
zawodowego;
2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku gdy część pisemna
egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych
i kart odpowiedzi.
Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na
podstawie elektronicznego odczytu karty oceny wypełnionej przez egzaminatora.
Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

Struktura egzaminu zawodowego

Część pisemna

60 minut

co najmniej 50% punktów
możliwych do uzyskania

Część praktyczna

120- 240
minut

co najmniej 75% punktów
możliwych do uzyskania

Kiedy ponowne można przystąpić do egzaminu?
Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w
wyznaczonym terminie lub go przerwały, mogą ponownie przystąpić do egzaminu z niezdanej części.
Uczniowie mogą przystępować ponownie do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki. Po
ukończeniu szkoły do egzaminu może jeszcze tylko dwukrotnie ponownie przystąpić na zasadach
określonych dla absolwentów. Przystąpienie do egzaminu po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu
nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci), po
dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na
warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.
Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał
egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej
deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.
Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu i ich wydawanie dla wszystkich kategorii zdających.
Każda osoba, która zdała egzamin potwierdzający jedną kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje
świadectwo potwierdzające tę kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu – wykształcenie średnie w
przypadku zawodów na poziomie technika, zasadnicze zawodowe w przypadku zawodów
kształconych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – otrzymuje dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe wydawany przez OKE.
Gdy w zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację, wtedy oprócz świadectwa potwierdzającego
kwalifikację w danym zawodzie, zdający otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
pod warunkiem posiadania wymaganego wykształcenia.

